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Hej,
Jag bifogar här ett förslag på ny föreskrift som ska ersätta dagens SCB-FS 2012:06 samt en
konsekvensutredning avseende undersökningen Balansstatistik.
Önskat svarsdatum är den 23 februari.
Remissvar ska skickas till daniel.vallstrom@scb.se.
Bekräfta gärna att ni har fått detta mail.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Daniel Vallström
Med vänliga hälsningar,
Daniel Vallström
Ekonom/statistiker
Ekonomisk statistik och Analys
Näringslivets struktur
SCB, statistikmyndigheten
Klostergatan 23, 70189 Örebro
010 - 47 96 195
scb.se

Datum
2022-02-0304

Version
1.0
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A2022/0343

Daniel Vallström
Näringslivets struktur

Konsekvensutredning
Föreskrifter om skyldighet för företag att lämna
uppgifter till Balansstatistik (BAST)
1 Inledning
Statistiska centralbyrån (SCB) har för avsikt att utfärda föreskrifter om
skyldighet för företag att lämna till Balansstatistik (BAST) med stöd av
15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Föreskrifterna
handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken och/eller
statistik enligt EU-rättsakter.
Undersökningen Balansstatistik för icke-finansiella företag har som
huvudsakligt syfte belysa de icke-finansiella företagens betydelse på
olika finansiella marknader genom att visa storleken på och
förändringarna av företagens finansiella tillgångar och
skulder. Användare är framför allt Nationalräkenskaperna på SCB,
Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Riksbanken.
Rubriksättningen följer förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.

2 Utredning enligt 6 §
2.1 Problemet och vad man vill uppnå
Undersökningen Balansstatistik har som huvudsakligt syfte belysa de
icke-finansiella företagens betydelse på olika finansiella marknader
genom att visa storleken på och förändringarna av företagens finansiella
tillgångar och skulder. Användare är framför allt Nationalräkenskaperna
på SCB, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Riksbanken.
Den nu gällande föreskriften (SCB FS 2012:6) för Balansstatistiken
behöver ersättas med en ny föreskrift. Blanketten som återfinns i
bilagan till föreskriften behöver uppdateras. De ändringar som föreslås
är:
Variabel 11: ”Andelar i investeringsfonder” ändras till ”Andelar i
värdepappersfonder och specialfonder” då nationalräkenskaperna
numera använder ett nytt begrepp.
Specifikationsvariablerna: 141 – 147, 151 – 156, 221 och 231 tas bort
från blanketten då finansräkenskaperna fått tillgång till denna
information från andra undersökningar.

Variabel 50: Aktiekapital för noterade svenska aktiebolag ändras från att
anges i marknadsvärden till att anges i bokförda värden.
Finansräkenskaperna har tillgång till marknadsvärden från andra källor.

Tabell 1 Variabler som tas bort från undersökningen
Variabel
Beskrivning
141
Certifikat, därav motpart staten
143
Certifikat, därav motpart svenska banker
144

Certifikat, därav motpart svenska bostadsinstitut

145

Certifikat, därav motpart övriga svenska
finansiella företag

146

Certifikat, därav motpart svenska icke finansiella
företag

147
151
152

Certifikat, därav motpart kommuner
Obligationer, därav motpart staten
Obligationer, därav motpart svenska banker

153

Obligationer, därav motpart svenska
bostadsinstitut

154

Obligationer, därav motpart övriga svenska
finansiella företag

155

Obligationer, därav motpart svenska icke
finansiella företag

156
221
231

Obligationer, därav motpart kommuner
Certifikat, därav emitterade i utlandet
Obligations-, förlags-, & konverteringslån, därav
emitterade i utlandet

Tabell 2 Variabler som får nytt namn i blanketten
Variabel
Nytt namn
Nuvarande namn
11
Andelar i
Andelar i
värdepappersfonder
investeringsfonder
och specialfonder
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Tabell 3 Variabler där innehållet ändras
Variabel
Nytt namn
Nuvarande namn
50
Aktiekapital för
Aktiekapital för
noterade svenska
noterade svenska
aktiebolag (bokfört
aktiebolag
värde)
(marknadsvärde)

2.2 Vilka alternativa lösningar som finns för det man vill
uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte
kommer till stånd
Om ingen reglering kommer till stånd kommer uppgiftslämnarnas
uppgiftsskyldighet fortfarande omfatta en blankett som inte är aktuell i
förhållande till de uppgifter som SCB behöver samla in för att kunna
producera statistiken.
Alternativet är att behålla den gamla regleringen och då den nya
blanketten är minskad i omfattning kommer onödigt mycket data samlas
in från företagen ifall regleringen ej kommer till stånd.

2.3 Vilka som berörs av regleringen
Urvalsstorleken för balansstatistiken under 2022 är cirka 2700 företag.
Av dessa undersöks 2700 företag under kvartal ett, sedan undersöks de
600 största företagen även under årets återstående kvartal. År 2021 var
den exakta storleken på urvalet 2691 samt 591.
Populationen som urvalet dras ifrån består av företag i sektor 111, 112
och 113 (Icke-finansiella bolag, statliga affärsverk och filialer i Sverige
till icke-finansiella bolag i utlandet) med summa finansiella tillgångar och
skulder över fem miljoner kronor. Eftersom statliga affärsverk är statliga
myndigheter har de uppgiftslämnarplikt enligt 6 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, men SCB:s föreskriftsmandat
omfattar inte denna uppgiftsskyldighet. Uppgifterna ska i stället lämnas
till SCB vid den tidpunkt och på det sätt som SCB och verken kommer
överens om.

2.4 De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt
grundar sig på
Statistiska centralbyråns beslutanderätt grundar sig på 15§ förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken. De icke-finansiella företagen är
näringsidkare som är skyldiga att lämna uppgifter enligt 7 § första
stycket i lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5 §
förordningen om den officiella statistiken. SCB är statistikansvarig
myndighet enligt bilagan till nämnda förordning, ämnesområdet
näringsverksamhet.
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SCB använder i så stor utsträckning som möjligt administrativa uppgifter
för statistikframställningen. De uppgifter som efterfrågas i enkäterna i
balansstatistiken finns vid undersökningstidpunkten inte tillgängliga via
någon administrativ källa. Direktinsamling från företagen är således den
enda framkomliga vägen för SCB att få tillgång till data.

2.5 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för
de övervägda regleringsalternativen
Namnändringen i variabel 11 bör ej medföra några konsekvenser för
uppgiftslämnarna, de nya begreppen värdepappersfonder och
specialfonder refererar till samma tillgångar som det tidigare begreppet
investeringsfonder refererat till.
Bytet från marknadsvärde till bokfört värde på variabel 50 bör inte
påverka bördan för företagen.
De 14 specifikationsvariabler som tas bort bör leda till minskade
kostnader för uppgiftslämnarna. Antal variabler i blanketten minskar från
55 till 41 i och med denna förändring. Dessa variabler är dock
lågfrekventa i urvalet, cirka fem procent av de företag som svarat under
2021 har rapporterad värden på variablerna. Variablerna förekommer
främst hos de största företagen som rapporterar varje kvartal. SCB
bedömer därför att uppgiftslämnarbördan kommer att minska i och med
borttagandet av variablerna men endast marginellt. Vi beräknar i och
med det att bördan minskar med en minut per företag på grund av
denna ändring.
Nedan visas dels en kalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader i
nuvarande undersökning (BAST 2021), samt en kalkyl över
beräknade kostnader med föreslagna förändringar för BAST 2022.
Uppskattade antal timmar hämtas från variabeln "ifylld tid" som finns
med i alla SCBs enkäter. Genomsnittet för de företag som svarat på
frågan under 2021 är 31 minuter. Timkostnaden för uppgiftslämnarna
har i beräkningarna antagits vara 893 kr. I beräkningen av timkostnaden
ingår lön, sociala avgifter, lokaler m.m. Uppgiften är hämtad från SCBs
årsredovisning för 2020.
Urvalet för BAST2022 dras i mars 2022. Detta innebär att exakt
urvalsstorlek ännu inte kan anges. Uppgift om antal företag baseras på
föregående års urval. Årets urval kommer med stor sannolikhet att ligga
ungefär på samma nivå.
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Tabell 4 Totalkalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader före
införda ändringar
År 2021

Företag som
undersöks
alla fyra
kvartal
Företag som
endast
undersöks
kvartal ett
Summa före
förändringar

Antal

Tidsåtgång
per företag
(timmar)

Timkostnad

Totalt (tkr)

591

0,52*4

893

1 097

2100

0,52

893

975

2691

2 072

Uppskattade förändringar av kostnader för företagen till följd av de
ändrade uppgiftslämnarkraven i de föreslagna föreskrifterna för
BAST:
Beräkning av tidsåtgång för årgång 2021 baseras på samma tidsåtgång
som i BAST 2021 med minskning av uppgiftslämnartiden som de
föreslagna förändringarna medför.

Tabell 5 Totalkalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader efter
införda ändringar
År 2021

Företag som
undersöks
alla fyra
kvartal
Företag som
endast
undersöks
kvartal ett
Summa efter
förändringar

Antal

Tidsåtgång
per företag
(timmar)

Timkostnad

Totalt (tkr)

591

0,50*4

893

1 056

2100

0,50

893

938

2691

1 994

Den skattade totala uppgiftslämnarkostnaden efter införda ändringar
beräknas till 1 994 tkr. Den minskade arbetskostnaden beräknas alltså
till -76 tkr (jämfört med tabell 4) om samtliga företag besvarar enkäten.
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I övrigt bedömer vi att företagen inte har några ytterligare kostnader för
de ändringar som föreslås jämfört med nu gällande föreskrift (SCB FS
2012:6).

2.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller
går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen
Undersökningen påverkas endast indirekt av ESA 2010, European
System of Accounts 2010 som styr Finansräkenskaperna. De
föreslagna förändringarna påverkas ej av EU-reglering.

2.7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det
gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov
av speciella informationsinsatser
Föreskriften behöver träda i kraft senast den 1 april 2022 för att kunna
användas vid insamlingen av BAST kvartal 1 2022. Enligt vår
bedömning är det inte nödvändigt att särskilt informera företagen om
ovan beskrivna förändringar eftersom de företag som berörs får de nya
och ändrade variablerna förtryckta i sin enkät.

3 Utredning enligt 7 §
3.1 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Avsnittet avhandlas under rubrik 2.3.

3.2 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för
företagen och vad regleringen innebär för företagens
administrativa kostnader
Avsnittet avhandlas under rubrik 2.5.

3.3 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför
för företagen och vilka förändringar i verksamheten som
företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna
regleringen
Utöver det som avhandlas under rubrik 2.5 ser SCB inga ytterligare
kostnader till följd av de föreslagna variabeländringarna för företagen.

3.4 I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
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SCB bedömer att undersökningen Balansstatistik inte har någon
avgörande påverkan på företagens konkurrensförhållanden.

3.5 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att
påverka företagen
SCB bedömer att undersökningen Balansstatistik inte har någon
avgörande annan påverkan på företagen.

3.6 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid
reglernas utformning
Fokus vid insamlingen ligger på de största företagen. Endast företag
med finansiella tillgångar och skulder som överstiger fem miljoner
kronor kan vara med i undersökningen, av de som väljs ut är det endast
de 600 största som behöver svara alla fyra kvartal.
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Statistiskacentralbyråns
författningssamling
ISSN: 0284-0308
Utgivare: ChefsjuristJoachimAngermund

SCB-FS2022:X
Utkom från trycket
den X månad2022

Statistiskacentralbyrånsföreskrifter
om skyldighetför företagatt lämna uppgiftertill balansstatistikför
företag(BAST);
beslutadeden X månad2022.
Statistiskacentralbyrån(SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen(2001:100)om den officiella statistiken.
1 § Icke-finansiellaföretagskapå begäranlämnauppgiftertill SCB.Uppgifterna
skalämnasvarjekvartal ochkommeratt användasför balansstatistik.De företag
som ska lämna uppgifterna är icke-finansiella företag samt filialer till ickefinansiellaföretagi utlandet.
2 § Uppgifternaskaavseförhållandenaunderkalenderkvartaletoch skalämnas
senastden tjugondedagenden månadsom följer närmastefter kvartaletsslut.
Finns särskildaskäl kan SCB beslutaatt uppgifternaska lämnasvid en senare
tidpunkt.
3 § De uppgifter som skall lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningenKvartalsuppgiftBalansstatistik.
__________
Dennaförfattning träderi kraft den xx månad20xx,då Statistiskacentralbyråns
föreskrifter(SCB-FS2012:06)om balansstatistikför företagupphöratt gälla.

På Statistiskacentralbyrånsvägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)
Daniel Vallström
(Ekonomiskstatistikoch analys)

SCB-FS 2022:XX
Bilaga

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella
statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap 8 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har

BALANSSTATISTIK (BAST)

skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Företagets namn/org.nummer eller löpnummer

Ange vilket år och kvartal de lämnade uppgifterna avser:
ÅR:

Kvartal:

Instruktioner för att fylla i blanketten finns på www.scb.se/BAST

Finansiella tillgångar
Beloppen redovisas i tusental kronor
t.ex. 500 000 kr skrivs 500

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

Tillgångar: Redovisas i tusental kr

Ingående balans

Banktillgodohavanden
därav utlandet

Andelar i värdepappersfonder och specialfonder
därav registrerade i utlandet

Finansiella derivat
därav utlandet

Certifikat
därav utlandet

Obligationer (inkl.förlagsbevis och konvertibler)
därav utlandet

Utlåning, korta lån och depositioner exkl
banktillgodohavanden (ej koncernlån)
därav utlandet

Utlåning, långa lån (ej koncernlån)
därav utlandet

11
111

12
121

14
148

15
157

13
131

16
161

18
181
Transaktioner
nettoköp/försäljn.
+/- ska anges

Innehav av aktier och andelar (inkl. aktier i koncern och
intresseföretag): Redovisas i tusental kr

därav aktier i koncern- eller intresseföretag

Transaktioner
nettoköp/försäljn.

10

därav koncernföretag i utlandet

Andra svenska andelar (bokförda värden)
Aktier i utländska noterade företag (marknadsvärden)
Aktier i utländska onoterade företag (bokförda värden)
därav aktier i koncern- eller intresseföretag
Andra utländska andelar (bokförda värden)

Orealiserade
värdeförändringar

101

Utlåning till koncernföretag

Aktier i svenska noterade företag (marknadsvärden)
Aktier i svenska onoterade företag (bokförda värden)

+/- ska anges

30
31
312

34
32
33
332

35

Ställningsvärde
(marknadsvärde)
Utgående balans

Eget kapital, obeskattade reserver och Skulder:
Beloppen redovisas i tusental kronor
t.ex. 500 000 kr skrivs 500

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

Total eget kapital: Redovisas i tusental kr

Ingående balans

Orealiserade
värdeförändringar

Ingående balans

Utgående balans

Svenska noterade aktiebolag (bokförda värden)
därav återköp av egna aktier
Svenska onoterade aktiebolag (bokförda värden)
Andra företagsformer (bokförda värden)

51
52

511
512

Skulder: Redovisas i tusental kr

Ingående balans

20

därav utlandet

201

därav personaloptioner OBS! Både mot Sverige och mot utlandet

202

Certifikat
Obligations-, förlags- och konverteringslån (ej
personalkonvertibler)

Upplåning, korta lån (ej koncernlån)
därav utlandet

Upplåning, långa lån (ej koncernlån)
därav utlandet

Upplåning från koncernföretag
därav koncernföretag i utlandet

Utgående balans

50

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

Finansiella derivat

Transaktioner
nettoköp/försäljn.

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

501

Obeskattade reserver: Redovisas i tusental kr
Obeskattade reserver för onoterade aktiebolag
Obeskattade reserver för andra företagsformer

+/- ska anges

22
23
21
211

25
251

27
271

+/- ska anges
Orealiserade
värdeförändringar

Transaktioner
nettoköp/försäljn.

Ställningsvärde
(marknadsvärde)
Utgående balans

